
 
 

Z ZAWODU LEKARZ,  Z ZAMIŁOWANIA  ASTRONOM - JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA  

MIKOŁAJA KOPERNIKA. 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E 

do udziału w konkursie multimedialnym 

dla dzieci i młodzieży 

z okazji 

Ś W I A T O W E G O  D N I A   Z D R O W I A 2023 

Powszechnie znane są osiągnięcia Mikołaja Kopernika - urodzonego w Toruniu wielkiego 

astronoma, który „wstrzymał Słońce i poruszył Ziemię”. Natomiast niewiele osób zdaje sobie 

sprawę, że Mikołaj Kopernik przez ponad 40 lat uprawiał praktykę lekarską. Należy pamiętać,  

że w owych czasach istniały bardzo ścisłe związki pomiędzy astronomią, astrologią i medycyną. 

Panowało powszechne przekonanie, że ciała niebieskie, a w szczególności położenie oraz ruchy 

gwiazd i planet, wywierają bezpośrednio wpływ na zdrowie człowieka. Znaczące są również 

osiągnięcia Kopernika w zakresie higieny i medycyny prewencyjnej - podczas epidemii choroby 

zakaźnej w 1519 r. zgodnie z zaleceniami Kopernika zbudowano specjalny, innowacyjny 

wodociąg. Dzięki temu ludność wielu wiosek  

Warmii i Pomorza została zaopatrzona w zdrową wodę. 

 

Z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta Torunia zaprasza dzieci i młodzież z naszego miasta do udziału w konkursie: 

Z ZAWODU LEKARZ, Z ZAMIŁOWANIA ASTRONOM - JEDENDZIEŃ Z ŻYCIA  

MIKOŁAJA KOPERNIKA. 

 

Regulamin konkursu 

I. Definicje 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) organizatorze – należy przez to rozumieć Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Torunia; 

2) konkursie – należy przez to rozumieć konkurs organizowany przez Wydział 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pn. „Z ZAWODU LEKARZ,  

Z ZAMIŁOWANIA ASTRONOM - JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA MIKOŁAJA 

KOPERNIKA”; 

3) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin; 

4) zespole - należy przez to rozumieć grupę dzieci/młodzieży z tej samej klasy  

(min. 5 osób), które zaangażowane są w realizację wspólnego projektu na cel 

konkursu; 

5) osobie do kontaktu - należy przez to rozumieć wychowawcę klasy, rodzica/opiekuna 

prawnego jednego z członków zespołu uczestniczącego w Konkursie (w przypadku 



dzieci małoletnich dzieci) lub w przypadku osób pełnoletnich jednego z członka 

zespołu uczestniczącego w konkursie; 

6) uczestniku konkursu - należy przez to rozumieć jednego z członków zespołu 

realizującego główny cel określony niniejszym regulaminem; 

7) pracach konkursowych - należy przez to rozumieć pracę wykonaną  

w dwóch określonych niniejszym regulaminem technikach; prezentacja 

multimedialna lub film; 

8) prezentacji multimedialnej - należy przez to rozumieć pokaz od 15 do 20 slajdów  

z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak 

rysunki zdjęcia, dźwięk, animacje i filmy, której głównym zadaniem jest 

przekazanie w atrakcyjny i dynamiczny sposób dużej ilości informacji; 

9) filmie - należy przez to rozumieć utwór, w tym utwór dokumentalny lub animowany 

o długości od 5 do 10 min., złożony z serii następujących po sobie obrazów  

z dźwiękiem  lub bez dźwięku utrwalonych na jakimkolwiek nośniku 

umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu  

i składających się na oryginalną całość wyrażającą akcję (treść) w indywidualnej 

formie; 

10)  jury – należy przez to rozumieć komisję powołaną do rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 

II. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu multimedialnego dla dzieci i młodzieży pn. „Z ZAWODU 

LEKARZ,  Z ZAMIŁOWANIA  ASTRONOM, czyli DZIEŃ Z ŻYCIA MIKOŁAJA 

KOPERNIKA (zwanego dalej „Konkursem”) jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Torunia. 

2. Za zgodą organizatora możliwe jest dołączenie innych podmiotów w roli organizatorów 

wspierających. 

 

III.  Cele Konkursu 

 

1. Głównym celem konkursu jest poszerzenie oraz propagowanie wiedzy o Mikołaju Koperniku  

oraz kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych. 

2. Upamiętnienie rocznicy 550. Urodzin Mikołaja Kopernika. 

3. Organizator pragnie także zachęcić do tworzenia wspólnych projektów przez dzieci  

i młodzież oraz  przyczyniać się do kształtowania umiejętności pracy zespołowej. 

 

IV.  Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

z terenu Gminy Miasta Toruń. 

2. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach: 

1) uczniowie klas I-III szkół podstawowych; 

2) uczniowie klas IV-VIII klas podstawowych; 

3) uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające 

praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane. 

4. Złożona praca nie może być wcześniej zgłoszona w innym konkursie. 

5. Autorem prac musi być zespół dzieci młodzieży ze tej samej klasy.. 

7. Prace konkursowe powinny być przekazane z zachowaniem terminu określonym  

w regulaminie poniżej do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej drogą elektroniczną na adres 



wzips@um.torun.pl lub za pomocą nośników danych wysłanych pocztą tradycyjną (decyduje 

data wpływu do tut. Urzędu) na adres Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Toruniu,  

ul. Fałata 39, 87-100 Toruń, z dopiskiem „PRACA KONKURSOWA”. Przesyłka powinna być 

opłacona, nieopłacone przesyłki nie będą odbierane. 

 

V. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 7 marca 2023 roku poprzez zamieszczenie informacji  

na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia oraz przez przesłanie drogą elektroniczną  

na adresy placówek oświatowych zaproszenia do udziału w konkursie. 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do 24 marca 2023 roku. 

3. Obrady Jury i wyłonienie laureatów do dnia 4 kwietnia 2023 roku. 

4. Organizator poinformuje zwycięzców Konkursu za pośrednictwem osoby podanej  

do kontaktu w formularzu zgłoszeniowym (zał. nr 3) o wynikach Konkursu oraz o miejscu  

i terminie wręczenia nagród laureatom. 

 

VI. Przedmiot konkursu 

Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy multimedialnej w formie prezentacji 

(od 15 do 20 slajdów) lub filmu (od 5 do 10 minut) ukazującej dzień z życia Mikołaja 

Kopernika. 

 

VII.  Ocena 

Ocenie podlegać będą następujące elementy pracy: 

1) zgodność z tematem Konkursu; 

2) poprawność merytoryczna; 

3) kreatywność, oryginalność; 

4) walory artystyczne pracy. 

 

VIII.  Oświadczenie 

1. W przypadku osób nieletnich do składanej w Konkursie pracy/prac należy dołączyć 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku osób pełnoletnich do składanej w Konkursie pracy/prac należy dołączyć 

oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

IX.  Karta zgłoszenia 

Do składanej w Konkursie pracy/ prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, sporządzoną zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawierającą: 

1) nazwę placówki oświatowej i  numer klasy autorów pracy; 

2) kategorię wiekową; 

2) imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy wychowawcy klasy lub  jednego 

rodzica/opiekuna  prawnego, lub w przypadku pełnoletnich uczestników jednego 

przedstawiciela zespołu. 

 

X. Jury  

1. Jury Konkursu składać się będzie z przedstawicieli Organizatorów w liczbie nie mniejszej 

niż 3 osoby. 

2. Organizatorzy powołają wspólnie spośród członków Przewodniczącego Jury,  

który poprowadzi obrady. 

3. Zadaniem Jury jest ocena (jawna) i ustalenie wyników konkursu, przy czym wyniki ustaleń 
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Jury są ostateczne. 

 

 

XI. Nagrody 

Nagrodą główną w Konkursie są bilety do kina dla całej klasy zespołu,  

który uzyskały najlepszą ocenę podczas obrad Jury. Po 1 z  każdej kategorii wiekowej. 

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie bez zastrzeżeń przez rodzica/opiekuna 

prawnego uczestników lub pełnoletnich uczestników zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

2. Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

postępowania konkursowego pod hasłem Z ZAWODU LEKARZ,  Z ZAMIŁOWANIA  

ASTRONOM, JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA MIKOŁAJA KOPERNIKA  odbywać się będzie  

z poszanowaniem zasad zawartych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1781 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz 

postanowieniami Regulaminu konkursu. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie czasu 

trwania Konkursu oraz za zmianę warunków lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego 

niezależnych. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora. 

5.Wszelkie pytania związane z Konkursem prosimy kierować na adres email: 

wzips@um.torun.pl lub pod numerem (56) 611 84 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wzips@um.torun.pl


Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka 

w konkursie multimedialnym pn. „Z ZAWODU LEKARZ,  Z ZAMIŁOWANIA  ASTRONOM, 

JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA MIKOŁAJA KOPERNIKA”. 

organizowanym przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia 

 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 

........................................................................................................................... 
imię i nazwisko, wiek 

.......................................................................................................................... 
nazwa i adres szkoły 

............................................................................................................................ 
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościach organizatorów Konkursu w publikacjach 

dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych  

i profilach w portalach społecznościowych organizatora  oraz w innych formach utrwaleń. 

 

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 

wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza 

zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu  

w publikacji na stronie internetowej. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo  

ani terytorialnie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu 

przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8. 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji praw należy 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@um.torun.pl, 

telefonicznie: 566118802 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-

100 Toruń. 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 



4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia zgłoszenia w konkursie. 

5) Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów: 

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta 

Torunia przetwarzają dane osobowe. 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat liczonych od końca roku 

kalendarzowego, w którym Pani/Pan ostatni raz nawiązał z nami kontakt.  

7) Ma Pani/Pan prawo do: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem.. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie. 

9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

10) Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski i Unii Europejskiej. 

11) Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony 

Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować 

wniosek na adres mailowy: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, 

ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień 

będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji). 

 

 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się z /w klauzulą informacyjną i zgodnie z art. 6 ust.1. lit. 

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Konkursu oraz data 

  



Załącznik nr 2 

Oświadczenie uczestnika konkursu 

Zgoda na udział w konkursie multimedialnym pn. „Z ZAWODU LEKARZ,   

Z ZAMIŁOWANIA  ASTRONOM, JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA MIKOŁAJA KOPERNIKA”. 

organizowanym przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia 

 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie: 

........................................................................................................................... 
imię i nazwisko, wiek 

.......................................................................................................................... 
nazwa i adres szkoły 

............................................................................................................................ 
Dane kontakt: telefon, e-mail, adres 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych 

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych). 

 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych na stronach internetowych  

i profilach w portalach społecznościach organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących 

Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

publikowanie stworzonej przeze mnie pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych  

i profilach w portalach społecznościowych organizatora  oraz w innych formach utrwaleń. 

 

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia 

jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy 

w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych 

osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu  

w publikacji na stronie internetowej. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo  

ani terytorialnie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w 

Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8. 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji praw należy 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@um.torun.pl, 

telefonicznie: 566118802 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 

Toruń. 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia zgłoszenia w konkursie. 

5) Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów: 

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające 



na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta 

Torunia przetwarzają dane osobowe. 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat liczonych od końca roku 

kalendarzowego, w którym Pani/Pan ostatni raz nawiązał z nami kontakt.  

7) Ma Pani/Pan prawo do: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem.. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie. 

9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

10) Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski i Unii Europejskiej. 

11) Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony 

Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek 

na adres mailowy: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały 

Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli 

potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji). 

 

 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się z /w klauzulą informacyjną i zgodnie z art. 6 ust.1. lit. 

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w regulaminie Konkursu. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu oraz data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  DO pn. „Z ZAWODU LEKARZ,  Z ZAMIŁOWANIA  ASTRONOM, 

jeden DZIEŃ Z ŻYCIA MIKOŁAJA KOPERNIKA”. 

 

 

 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Numer klasy 

 

 

Kategoria wiekowa 

 

 

Lista osób zaangażowanych 

w realizację zadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko  



wychowawcy, rodzica lub 

opiekuna prawnego 

(jednego z uczestników) lub 

pełnoletniego uczestnika 

konkursu 

Dane kontaktowe  

wychowawcy, rodzica lub 

opiekuna prawnego(jednego 

z uczestników) lub 

pełnoletniego uczestnika 

konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….    ………….…………………..……………. 
(Miejscowość i data) (czytelny podpis wychowawcy lub rodzica/opiekuna 

prawnego/pełnoletniego uczestnika jednego z uczestników 

Konkursu) 


